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Apoštol začíná svůj výklad vyhlášením velkého posunu: původní stvořitelské ustanovení, aby člověk obdělával a střežil zemi, tedy věnoval
se věcem pozemským, se proměňuje. Nebylo to ovšem tak, že by lidstvo zůstalo omezeno na kontakt
s pouhou hroudou - Hospodin k ně-

mu mluvil, zjevoval se, uzavíral
s ním smlouvy. Avšak Pavel mluví
o lidech novozákonní církve, že jsou
dokonce služebníky Kristovými a
správci Božích tajemství. Je to jakoby vystoupání do vyšších sfér.
Je ovšem zahanbující, že to Pavel
uvádí v souvislosti, kdy jde mezi
křesťany o rozmíšky a řevnivost a
posuzování až odsuzování, které
probíhalo v korintském sboru. Ale
žel, nebyl to úkaz výjimečný. I u
Jk 4,11 čteme ohlas podobného ražení, který ukazuje na smutnou skutečnost církve všech věků, že vždy
se najdou ti, kteří se staví do role
soudců a rozdělují společenství na
ty vyšší a nižší, na lepší a horší:
"Bratří, nesnižujte jeden druhého.
Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra,
snižuje a odsuzuje zákon. Jestliže
však odsuzuješ zákon, neplníš zákon, nýbrž stavíš se nad něj jako
soudce."
Aby bylo jasné, že k tomu nikdo
nemá oprávnění, mluví se o služebnících a správcích, kteří sice mají

určité pravomoci, ale především
jsou odpovědni svému pánu.
Apoštol nejen vybízí, abychom neposuzovali jedni druhé, dokonce
dává vlastní příklad, že by se člověk
neměl tolik orientovat na tom, co si
sám o sobě myslí. To není spolehlivé
vodítko. Nejčastěji se přeceňujeme,
někdy nedoceňujeme, ale jaká je
skutečnost - to zná jen ten Nejvyšší
soudce.
A na konec tohoto adventního poselství: je potřebné, abychom připomínali sobě i ostatním něco z těch
Božích tajemství, tedy z toho, co je
ukryto lidskému zkoumání, ale co je
zjevováno Bohem k našemu užitku
a povzbuzení: ano, nastane den soudu, ale evangelium nás ujišťuje, že i
tam bude s námi ten, jehož příchod
si připomínáme i vyhlížíme, jehož
jméno je Immanuel = Bůh s námi,
Bůh na naší straně i tam, kde bychom na soudu o všechno přišli a
všechno ztratili.

Všechno pomíjí, řekl Kazatel. Výjimku tvoří jen Boží skutek, jenž je
v Novém zákoně vyjádřen aspoň
trojím způsobem: Slovo se stalo tělem – tak Bůh miloval svět, že mu
dal svého jediného Syna – když se
naplnil čas, poslal Bůh svého Syna.
O co šlo a o co jde? O všechny lidi, o
všechno stvoření, o jejich život, aby
nikdo nezahynul v sítích ďábla a
smrti. Ta hrozba je i dnes v 21. století reálná a taková bude vždycky. Její
tíhu pociťujeme, kdykoli se musíme
zastavit a pohlédnout na svůj život.
Jen blázen si myslí, že se ho ten
dávný Boží skutek netýká, a od něho
se to naučili říkat mocní a moudří
tohoto světa, i ti obyčejní, kteří si
žádají jen chléb a hry. Avšak ten Boží
skutek dosud na ně čeká, aby je vy-

svobodil z jejich bludu. Bůh chce,
aby všichni lidé poznali pravdu a
spaseni byli.
Mám tu před sebou otevřenou Bibli,
Nový zákon, abych v něm vyhledal
nahoře uvedené výroky a podivil se,
jak se ta KNIHA dostala až ke mně,
přes těch 20 století, myslím-li zvlášť
na Nový zákon, který byl napsán
zhruba v 1. století po narození Krista, aby ani mne neminul ten největší
skutek Boží lásky - dar Božího Syna.
Ježíšovi apoštolové zaznamenali ten
skutek na pergamenové svitky a v
této podobě zůstal až do konce 15.
století, kdy byl objeven knihtisk.
Nemohl se na tak dlouhé cestě ztratit, protože spolu se Starým zákonem ho lidská společnost pokládala
za důležitou knihu pro poznání ves-

míru a člověka i pro odhalování jejího tajemství, vítězství života nad
smrtí. Bez tohoto elixíru by náš život
byl jen smutným směřováním
k smrti. Když uvážíme, kolik knih
bylo na té pouti dějinami spáleno,
kolik Biblí bylo za protireformace
písmákům zabaveno a spáleno, a
když také uvážíme, že ji už dlouho
pohřbívá nezájem kulturní veřejnosti, divíme se, že ona někdo povstává
v nebývalé živosti a mluví a rozdává
svou pravdu a lásku slyšícím.
Je to divná kniha, je uzamčená.
Nevydá své tajemství žádnému čtenáři. Spíše než kniha je to scénář,
který ožije teprve, až najde svého
herce, který daruje svůj život, svůj
hlas i svá gesta jejímu záměru a ztoDokončení na str. 2

výstrAhA

s potěšEním

1 k 4,1-5

Z obsahu

* Jakub Jan Ryba
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rAdA církví má nové přEdsEdnictvo

Delegáti 12. Valného shromáždění
Ekumenické rady církví v ČR,
kteří se sešli dne 26. listopadu
2015, zvolili na svém zasedání
nové předsednictvo.
Předsedou Ekumenické rady církví se opět stal Ing. Daniel Fajfr,
M. Th., jinak také předseda Rady
Církve bratrské. Prvním místopředsedou byl zvolen Mgr. Daniel Ženatý, nově zvolený synodní senior
Českobratrské církve evangelické,
druhým místopředsedou ERC byl
zvolen Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické.
Sandra Silná,
generální sekretářka ERC v ČR Zleva: P. Procházka, S. Silná, D. Fajfr a D. Ženatý

Foto: Aleš Čejka

Adventní zamyšlení

Advent a vánoční svátky vnímá snad celá naše společnost. A je
toho hodně, aby se na Vánoce nezapomínalo: Dárky a jejich pořizování, rodinná setkání, volno, prázdniny, a pro někoho i svátky
Ježíšova narození, předpovězeného už starozákonními proroky. U
proroka Izajáše (9,5 ČEP) čteme: Neboť se nám narodí dítě, bude
nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno
jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce
pokoje."
Do dnešního složitého rozhádaného světa plného nepokojů zní
jako uzdravující balzám Jeho atribut "Vládce pokoje", a možná
ještě pozitivněji vnímáme označení "Kníže pokoje", jak překládají Kraličtí. K pokoji či míru patří utlumení napětí, a tedy smíření.
To se tak stává součástí vánočního poselství, i když jeho dokonání je však už neodděliteně spojeno s velikonocemi: Neboť v Kristu
Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám
uložil zvěstovat toto smíření (2 K 5,19); ...aby skrze něho a v něm
bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži (Ko 1,20).
Nedlouho před vstupem do adventního období námi otřásly pařížské události z pátku 13. 11. Dnešnímu světu pokoj chybí, a přesto víme, že jeho Kníže či Vládce přemohl zlo, že násilí a teror
navzdory různým zkušenostem mají jen dočasné slovo. K následování Krista patří úsilí o dobro, o smíření v tom nejširším slova
smyslu. Zprávy o násilí a nenávisti v našem geopolitickém prostoru, v naší nevelké Evropě nás vedou k zamyšlení, co my, jeden
každý z nás, děláme pro smíření, pro ulamování hrotů, zda je naše
rozhodování a počínání motivováno láskou k Bohu a k druhým
lidem. Kristus přišel, aby skrze něho bylo smířeno všechno, co
jest, tedy přináší také smíření mezi lidi a přírodu. Boha nelze milovat bez dobrého zacházení s jeho dílem, s celým stvořením.
Jemu na jeho díle navzdory lidskému hříchu stále záleží. A záleží
mu i na našich modlitbách. A tak ve vědomí Kristova díla smíření
prožívejme i letošní advent, naplněni aktivním očekáváním příchodu Knížete pokoje, Spasitele, v němž Bůh - láska sestupuje
mezi nás.
Jiří Nečas

Z církví doma i ve světě o tom příkopu a jak přes něj

prohlášEní

synodu

ČcE

k souČAsné situAci

Nebojte se a zmužile sobě počínejte!
Jsme šokováni nedávnými teroristickými útoky a vyjadřujeme svou účast
těm, kteří ztratili své blízké. Modlíme se za moudrost a odvahu pro ty, na
jejichž bedrech leží odpovědnost za bezpečnost a vládu práva tváří v tvář
těm, kdo se uchylují k zákeřným teroristickým zločinům.
Chápeme, že teroristické zločiny vyvolávají obavy a strach. Jsme však znepokojeni tím, jak jsou jejich pachatelé spojováni s uprchlíky v nouzi.
Víme, že vlna uprchlíků mířící v posledních měsících na území Evrop-ské
unie způsobuje neočekávané problémy a je tak zkouškou institucí a mechanismů spolupráce. Jsme však znepokojeni tím, že rozdílné postoje k utečencům jsou politicky zneužívány k setbě nejistoty.
Odmítáme dělení společnosti na ty, kteří jsou dobrácky naivní, a ty, kteří
mají oprávněné obavy.
Uvědomujeme si, že proud tisíců uprchlíků v posledních měsících vyžaduje mimořádné nasazení od státních orgánů a klade nároky na celou společnost. Jsme vděčni za všechny, kdo se těchto lidí ujímají, kdo se dobrovolně
zapojili do péče o uprchlíky a pomáhají potřebným nejen v ČR, ale i v zahraničí. Od státních institucí očekáváme, že budou při zajišťování pořádku a
bezpečnosti i v krizových situacích dbát jejich lidské důstojnosti a základních práv.
Chceme jako křesťané ve svém okolí čelit atmosféře nenávisti a strachu z příchozích, povzbuzovat k sebevědomému občanství a zralému lidství, jehož
součástí je milosrdenství, solidarita a vstřícnost k bližním. Chceme dosvědčovat, že úkol nasytit hladové, napojit žíznící, obléci potřebné, navštívit tísněné není jen naším posláním, ale také jako lidskost a soucit jedním ze základů evropské civilizace.
Může se to zdát jako úkol nad naše síly, ale máme naději, že se smíme spoléhat na Boží pomoc.

němEcká

církEv hAnobí Africké křEsťAny A kněZE

V článku nazvaném Romantická chudá Církev jeho autor Björn Odendahl, šéfredaktor stránek Katholisch.de, píše: "Tak je tomu i v Africe.
Církev tam samozřejmě roste. Roste proto, že jsou lidé sociálně závislí a
často nemají nic než svou víru. Roste proto, že tam je průměrná úroveň
vzdělanosti na spíše nízké úrovni a lidé akceptují jednoduché odpovědi na obtížné otázky (víry) [sic]. Takové odpovědi, jaké poskytuje kardinál Sarah z Guineje. I rostoucí počet kněží je výsledkem nejen misijního úsilí, ale také skutečnosti, že kněžství je na černém kontinentu jednou z mála možností sociální jistoty.“
Blogger Leroy Huizenga, který část článku přeložil, kritizoval na portálu First Things tento postoj jako „měkký rasismus“. Uvedl, že na webovou stránku katolické církve takový článek nepatří. „Všichni víme, že
německá biskupská konference je jednou z nejprogresivnějších na světě.
Je nicméně neuvěřitelné, že se takové výroky - tupé hanobení afrických
křesťanů a kněží jako chudých a nevzdělaných (Odendahl mohl právě
tak dobře napsat ’snadno ovladatelných’) a bezdůvodné napadání kardinála Saraha - mohou objevit na jejím takovém webu,“ napsal.
Afričtí preláti si získali solidní reputaci pevných obhájců katolické sexuální
morálky díky svému neochvějně ortodoxnímu vystupování na nedávno
ukončené synodě o rodině v Římě. V jedné chvíli na synodě kardinál Robert
Sarah naléhavě vyzval katolické představitele, aby za největší moderní
nepřátele rodiny uznali, jak řekl, dvě „démonické apokalyptické šelmy“,
totiž „modloslužbu západní svobody“ a „islámský fundamentalismus“.
„Čím byl ve 20. století nacismus, fašismus a komunismus, tím jsou dnes
západní ideologie homosexualismu a potratu a islámský fanatismus,“ řekl
ve svém projevu na synodě minulý měsíc.
Letos v listopadu belgický kardinál Godfried Danneels, místo aby pochválil Afriku za živý a kvetoucí katolicismus, řekl, že afričtí preláti se
jednoho dne budou muset obrátit na Evropu, aby jim poskytla něco, co
nazval „užitečnými tipy“, jak se vypořádat se „sekularizací“ a „individualismem“.
Tento výrok kritizovala francouzská obhájkyně rodiny Jeanne Smithsová jako „povýšenost toho nejhoršího druhu“, vezmeme-li v úvahu
skutečnost, že četné evropské kostely jsou prakticky prázdné, povolání
ke kněžství a zasvěcenému životu stagnují a katolická víra v Evropě, a
v Belgii obzvlášť, celkově upadá.
LifeSiteNews

nový

šéfrEdAktor

kAtolického

týdEníku

Od nového roku bude mít Katolický týdeník nového šéfredaktora. Českou biskupskou konferencí byla poprvé v historii novin vybrána žena,
bývalá redaktorka MF DNES Kateřina Koubová. Vystudovala ekonomiku a mluví čtyřmi světovými jazyky. V MF DNES působila jedenáct
let v ekonomické i zahraniční redakci.
podle Katyd

do

itAlských kin půjdE film o pApEži

frAntiškovi

Do italských kin půjde začátkem prosince film o životě papeže Františka
pod názvem Chiamatemi Francesco (Říkejte mi Františku). Biografický snímek v režii Daniela Luchettiho a produkci TaoDue mapuje život Jorgeho
Maria Bergoglia od mládí do března 2013, kdy byl zvolen do čela Římskokatolické církve, informoval vatikánský rozhlas.
Film představuje Františka jako syna italských emigrantů v Argentině. Diváci ho uvidí, jak hledá své povolání, prochází temnými roky vojenské diktatury, rozvíjí intenzivní pastoraci na periferiích argentinské metropole
Buenos Aires a nakonec se ocitá v čele Římskokatolické církve.
Natáčení se uskutečnilo v Argentině, Německu a Itálii.
podle ČTK
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Dokončení ze str. 1
tožní se s ním. Sám čtenář neuspěje,
nepochopí, o co v ní jde. Je mu nesrozumitelná a nudná. S tímto komentářem se mi vrátila má Bible,
kterou jsem půjčil paní profesorce
jilemnického gymnázia. To jsem tehdy asi před 70 lety učinil výjimku ze
svého přesvědčení, že Bible je tak
osobní vlastnictví jako kartáček na
zuby, a tudíž nepůjčuje se. Půjčil
jsem ji, aby paní profesorka mohla
své studenty ujistit, že ji nejen měla
v rukou, ale ji i četla a může odpovědně říct, že je nesrozumitelná a
nudná, není v ní nic, nač by měl být
dnešní člověk zvědav. Tento soud
vynesla, když mi po několika dnech
Bibli vracela.
Bible dokázala zmást i univerzitního
profesora, jenž v ní našel svědectví
o výskytu neobyčejných minerálů –
tak tehdy referovaly Lidové noviny.
Bible chrání svůj obsah, jehož vý-

znam nesdělí ani tam, kde mluví
velice srozumitelně. Ježíš tak odpověděl na otázku, proč mluví v podobenstvích: „Vám je dáno znát tajemství Božího království, ostatním
však jen v podobenstvích, aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali.“
(L 8,10) Za nesrozumitelností Bible je
Boží záměr. Bible není slabikář. I táži
se, jaký smysl mohla mít akce darovat Bibli z Karafiátova fondu nebo
prodávat ji za pětikorunu. Podobný
nesmysl je položit Bibli na každý
noční stolek v církevních zařízeních.
Spíše než těmto darům přeju vydání
Bible s vyobrazeními z Jenského kodexu za nelidovou cenu od 6 tisíc do
60 tisíc korun. Až bude Bible stát tolik, co vaše auto, bude to v pořádku.
Její význam, její pravda a život jsou
nesdělitelné běžnými lidskými slovy, neboť to, co chce sdělit, přesahuje denní zprávy i přednášku historika i vzpomínky vtipného nebo za-

sloužilého vypravěče. V Bibli přichází Bůh se svými slovy a skutky,
my však na to nemáme uši ani oči,
proto ji rychle odkládáme, nejlépe
do knihovny, aby už mlčela. Nic
jiného nedovedeme.
Proto Bůh ustanovil svou církev
(Mt 16,18), aby četla a vykládala její
smysl – aby kázala Boží slovo.
Ustanovil i kazatele, kteří by nic jiného neuměli tak, jako kázat. Apoštol Pavel se ptá: „Kterak uslyšíme
bez kazatele?“ (Ř 10,14) Jediný most
přes příkop času a nerozumu je církev.
Chcete-li se vzdělávat ve víře – je tu
pro vás církev. A chcete-li své děti
vychovávat ve víře, berte je s sebou
do kostela. Jinak vás ten příkop času
(20 století) oddělí od Krista a učiní
z vás jednoho ze slepých a hluchých.
A to by byla vaše největší chyba,
ne-li vina.
Josef Veselý

průvodce po bratrských památkách v polsku

Joanna Szczepankiewicz–Battek:
Śladami braci czeskich i morawskich po Polsce – Po stopách českých a moravských bratří v Polsku
– Auf den Spuren der Böhmischen
und Mährischen Bruder in Polen.
Vydala Konsistoř Církve evangelické reformované v Polsku v knižnici
Jednoty, Varšava 2015, 151 stran.
Zájemcům o historii původní Jednoty bratrské, pobělohorských exulantů i Ochranovské jednoty bratrské a
turistům rozhodnutým poznávat
kulturní zajímavosti Polska se dostává do ruky sice stručný, ale velmi
zajímavý a užitečný průvodce s informacemi, které byly až dosud
velmi těžko dostupné.
V předmluvě k tomuto průvodci po
památkách zmiňuje Roman Lipiński
skutečnost, že se kniha dotýká oblasti, která není historicky neproblematická, ale dědictví křesťanů, nazývajících se „Bratřími“, je především
duchovní, směřující ke křesťanské
službě smíření a ke snášení se vespolek v lásce a ve svazku pokoje.
V úvodu autorka, akademickým
vzděláním, vědeckým zaměřením i
praktickou činností odbornice na

historickou geografii, sděluje, že jejím cílem bylo podat informace o
všech památkách hmotné kultury
českých a moravských bratří, které
na území Polska dosud existují, a
stručně čtenáře seznamuje zejména
s polským bádáním a literaturou o
Jednotě bratrské a ochranovské Jednotě bratrské v Polsku. Pro původní
Jednotu a české exulanty užívá autorka označení „čeští bratři“, pro ochranovské „moravští bratři“.

švýcarský náboženský socialista
a pacifista leonhard ragaz
(28. 7. 1868 tAmins - 6. 12. 1945 curych)

Pocházel z rodiny drobného rolníka ze švýcarského kantonu St. Gallen. Studoval teologii v Basileji, Jeně a Berlíně a od 1890 byl reformovaným farářem
ve Pferdenu, Churu a Basileji. V roce 1903 se postavil na stranu stávkujících
stavebních dělníků a od 1906 spolu s H. Kutterem, B. Hartmannem a R.
Liechtenhanem vedl nábožensko-sociální hnutí. Ovlivnil ho také Chr. Blumhardt; stejně jako on vstoupil 1912 do sociálně-demokratické strany. 19081921 působil jako systematický a praktický teolog na universitě v Curychu.
Zažil také generální stávku ve Švýcarsku 1918. Od 1914 pracoval i v mírovém hnutí – v Mezinárodním svazu pro smíření. 1921 opustil bohosloveckou fakultu (výchovu farářů „pro změšťáčtělou církev“) a věnoval se vzdělávání dělníků. 1935 se rozešel se sociálními demokraty, když ustoupili od
dřívějších antimilitaristických zásad. Hlásal rovněž ekologický přístup k přírodě a stavěl se proti jejímu ziskuchtivému vykořisťování s pomocí moderní techniky.
Obvinil církve, že evangelium zmrzačily v umrtvující soustavu bohoslužebných řádů, dogmatických článků a úředních výkonů. Boží království je mu
zaslíbením pro tento svět a jeho spravedlnost chce uskutečňovat také „družstevním“ řízením výroby a podnikání. Jeho náboženský socialismus vyvěrá
ze spirituality království Božího.
Od 1906 až do smrti spoluvydával časopis „NEUE WEGE“ a je autorem četných spisů: mj. Bible – její výklad, Náboženská filozofie, Světová říše, náboženství a vláda Boží, Přijď království tvé (kázání), Ježíšovo kázání na hoře a
Od Krista k Marxovi, od Marxe ke Kristu (česky J. Šimsa a F. Linhardt, 1935).
„Příchod království Božího je také věcí člověka... Nepřijde, pokud tu nebudou lidé,
kteří je očekávají, o ně prosí, pro jeho příchod pracují, bojují a trpí.“
Bohuslav Vik

V první, polsky psané části knihy,
vypisuje autorka v pěti kapitolách
vznik Jednoty bratrské a její teologické směřování v návaznosti na Husův reformační podnět a husitské
hnutí, první exil Jednoty do Polska
po válce šmalkaldské, vznik její polské větve, násilnou protireformaci
v Čechách a na Moravě po Bílé hoře,
druhý exil bratří do Polska, vznik
obnovené Jednoty bratrské v Ochranově a její činnost ve světě. Závěr
první části je věnován českým a moravským bratřím v 19. a 20. století.
Druhá část knihy je trojjazyčná - polsko, česko, německá. Tvoří ji vlastní
průvodce po stopách českých a
moravských bratří ve Velkopolsku,
Slezsku a v oblasti Lodže. Ve Velkopolsku se zastavíme u památek na původní Jednotu bratrskou
v osmi lokalitách, z nichž českému
čtenáři bude asi většinou známé jen
Lešno. Do Velkopolska se do roku
1620 přistěhovalo víc než deset tisíc
českých bratří a založili tu několik
desítek sborů, a tak je velice přínosné seznámit se i s dalšími místy jejich
působení. V oblasti Slezska se kromě
pěti lokalit moravských bratří zastavíme i v sídlech exulantů ve Střelíně, Velkém Táboře a Stroužném.
V oblasti Lodže se dočteme o 65 km
dlouhé trase „Po stopách osad českých bratří“, která probíhá z Vidavy
přes Faustynov, Požděnice, Zelov,
Zelůvek do Lasku Kolumna a samozřejmě o sídlech potomků exulantů
v Zelově, Kučově/Kleščově, Žyrardově a dalších místech působení
ochranovských moravských bratří.
U každé lokality se dozvíme její
stručnou historii.
Text je doprovázen mnoha pěknými
barevnými fotografiemi a je doplněn
schematismem Církve evangelické
reformované v Polsku a mapkou
s vyznačenými místy bývalých
sborů českých i moravských bratří a
se současnými sbory a kazatelskými
stanicemi Církve evangelické reformované.
Průvodce – nejen kvůli textu ve
třech jazycích - jistě uvítají všichni,
kdo mají zájem o historii a snaží se
poznat věci, o nichž se oficiální
bedekry většinou nezmiňují. Především ji však ocení ti, jejichž předkové v uvedené oblasti žili a kteří se
vydávají za poznáním historie svých
rodů.
Jan Bistranin
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brány pro příchod krále
iX. kdo

budE bydlEt v

Žijeme v době, kdy více a více lidí
chce žít ne-li v hlavním, tedy alespoň v dostatečně velkém městě. Někoho tam táhne kultura, možnosti
zábavy, vzdělání, ale především asi
rozhoduje daleko větší a pestřejší
nabídka pracovních příležitostí.
V prvních verších 11. kapitoly Nehemjáše se dovídáme pravý opak.
Především se pro život v Jeruzalémě rozhodli „předáci lidu“. Možná
v očekávání důležitých funkcí a pozic v blízkosti místodržitele (snad
jednou i krále?). Ale zdá se, že chtějí
být příkladem ostatnímu lidu. Tomu
se však do hlavního města vůbec nechce. Vedení muselo sáhnout k tzv.
„decimování“, tedy každý desátý do
Jeruzaléma, ať chce či nechce. Decimování se používalo daleko drastičtěji k zastrašování a trestání poražených nebo potlačených vzbouřenců
– každý desátý byl zabit. Nehemjášova varianta je výjimečná: každý desátý je „odsouzen“ k životu
v hlavním městě. Odkud se brala
ta zvláštní nechuť k Jeruzalému?
Vždyť se tolik napracovali na obnově jeho hradeb a bran. Snad to byla
vyhlídka na další dřinu při obnově
nebo stavbě obytných domů. Patrně
také scházejí potomci starousedlíků,
kterých zahynulo a bylo odvlečeno do zajetí více než venkovanů. A
z těch potomků se možná jen málokteří vrátili, v Babylonii a teď zvláště
v Persii se jim daří dobře, už se tam
zabydleli po několik generací. Nad
městem, které leželo přes sto let
v rozvalinách, se vznáší cosi jako
kletba, Hospodinův soud. Ale kupodivu se kromě těch „decimovaných“, přinucených obyvatel, nacházejí dobrovolníci! Není překvapením, že lid obdivuje jejich rozhodnutí, že jim žehná (v. 2).
Proč se tímto děním zabývat? Není
to něco, co přirozeně vyplynulo ze
sociálních podmínek – na venkově,
na vlastních polích bude snadnější
uživit rodinu, než vybudovat nějakou prosperující řemeslnickou dílnu
ve městě. Jeruzalém vždy byl a dosud je místo především duchovní.
Tady je chrám, sem přijde jednou
podle zaslíbení Mesiáš. Smíme tedy
tyto zvláštní události, nechuť a naopak dobrovolnost, přirovnat ke Kristově církvi. Zvláště u nás po období
komunistické propagandy je mezi
lidmi ostych a odmítání přijít do
církve, natož se k ní připojit. Pán
Bůh nikoho nenutí, „nedecimuje“,
ale čeká zaprvé na věrné dědice odkazu rodičů a předků, ale ještě více
na dobrovolníky, kteří se přihlásí
k Božímu lidu navzdory svému

jEruZAlémě?

nedostatku tradice a někdy i předpokladů. Žehná jim nejen církev, ale
žehná jim sám Pán Ježíš.
Jeruzalém není město jenom vůdčího kmene Juda. Čteme, že se tu usadili i někteří Benjamínovci (v. 4).
Potom samozřejmě příslušníci kmene Léví – kněží a levité. Ne všichni,
někteří měli svá dědictví a tedy
domovské právo mimo Jeruzalém a
ke kněžské službě dočasně do chrámového obvodu přesídlovali (v. 20).
Zůstali věrní dvojímu dědictví: chrámové bohoslužbě i venkovskému
nebo maloměstskému životu. To bylo jistě významné v době, kdy na
různých místech vznikaly synagogy
a bylo nutno je vést, organizovat,
kázat a vyučovat. Ani my bychom
neměli očekávat, že církevní život je
možný jen ve velkých městech.
Často právě v našem rodišti, vesnici
či menším městě nás bude církev
potřebovat. Ve velkoměstských sborech se z nás mohou snadno stát
pasivní účastníci – tam bývá pracovníků dost.
Problémy s osídlením města jsou
tedy vyřešeny a zbývá zasvětit hradby, brány a tím celý Jeruzalém službě Hospodinu. Měla to být „radostná
slavnost posvěcení“ (12, 27). V naší době by se obřadně stříhala páska a
významní lidé by pronášeli nudné
projevy, zasloužilí pracovníci by
dostávali medaile. Tady však nešlo o
„slavnostní otevření či předání“
stavby, ale o její zasvěcení do Boží
služby. A to se neobešlo bez rituální
očisty všech, duchovenstva, lidu,
hradeb i bran. Konalo se to zvláštní
vodou posvěcení, „očistnou vodou“
smíšenou s popelem oběti (Nu 19, 9).
V katolických chrámech to připomíná „svěcená voda“. Pro nás je to důležité vnější znamení duchovního obratu: pokání. To již proběhlo
(Neh 9) a nyní je rituálně potvrzeno
kropením očistnou vodou. Svěcení budov a předmětů (třeba vojenských praporů) nám není blízké, ale
mluví k nám jiná myšlenka: Slavnostní chvíle a radost z úspěchů nás
nesmí vést k sebespokojenosti – i při
nich jsme jen hříšníci, kteří potřebují
očištění nejen nějakou vodou a krví
živočišné oběti, ale přímo krví Božího Syna.
Pak následoval zvláštní rituál obcházení hradeb, který patrně nemá
v Bibli obdobu (dobytí Jericha sem
určitě nepatří!). Byly vytvořeny dva
„děkovné sbory“, tedy asi především zpěváci. Vystoupali na ochozy
pod vrcholem hradeb, které umožňovaly obranu před dobyvateli. Děkovné sbory byly následovány dvě-

kutnohorský mír

K letošnímu roku se vztahuje jedno malé, na těchto
stránkách doposud téměř nepovšimnuté výročí, spojené s náboženskou svobodou v našich zemích. V březnu
1485 byla na zemském sněmu v Kutné Hoře sjednána
smlouva o náboženském míru. Stala se u nás významným předělem mezi dobou husitství a šířením evropské reformace, neboť do budoucna zajišťovala pokojné
soužití mezi dvěma hlavními náboženskými stranami v Čechách ‒ katolíky a utrakvisty. K dohodě došlo vlastně z nutnosti, žádná z obou stran si nebyla
schopna v zemi zajistit naprostou převahu, a obě
strany daly proto před hrozícím novým politickospolečenským rozvratem přednost kompromisu.
Kutno-horský mír byl první obecně platnou politickou
do-hodou v křesťanské západní Evropě, která narušovala věroučný monopol římské církve, neboť v rámci
celé země umožnila legální existenci stoupenců jiného
církevního společenství (tj. utrakvistů). Byl mimořádný
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nEhEmjáš 11,1-4; 20-21; 12,27-47

ma skupinami velmožů a kněží
s trubkami a s „hudebními nástroji
Davida, muže Božího“ (v.26), tedy
s harfami. Jednu skupinu hodnostářů vedl kněz Ezdráš, druhou místodržitel Nehemjáš. Obě skupiny se
vydaly po ochozech opačnými směry. Za zpěvu a hudby je zřejmě pod
hradbami doprovázel dav mužů,
žen i dětí (v. 43). Oba sbory se setkaly na nádvoří chrámu, kde byly obětovány velké oběti – uvědomme si,
že si tady Izraelité doslova „odtrhli
od úst“, aby vzdali dík Bohu. Můžeme si jen domýšlet, že „podkovovité“ obejití hradeb se zpěvem a
hudbou a následný sraz k děkovné
bohoslužbě nebyla jenom vynalézavá choreografie, ale že to uspořádání mělo duchovní význam. Patrně je
tu naznačena jednota politické vrchnosti a duchovního vedení, ale také
všeho lidu před Boží tváří. Není tu
žádná chlouba a vyvyšování jedněch nad druhými. Všichni potřebovali pokání a očištění, všichni se setkali na Božím místě.
V tomtéž slavnostním dni byli ustanoveni správci skladů desátek, obětních dávek a prvotin úrody. Působí
to možná jako studená „civilní sprcha“ po krásné slavnosti. Někteří
lidé se i dnes domnívají, že by církev
Kristova neměla mít žádnou „světskou“ organizaci, vedení, kazatele
atd. Zeptal jsem se lidí z jedné náboženské skupiny, kdo je vede. „Nikdo,“ zněla odpověď, „nás vede Pán
Ježíš.“ Tedy jako by už bylo nastoleno Kristovo zjevné panování. Ale
ono není a myslím, že kde není zřetelné vedení církve, je tam vedení
skryté. Proč se s tím schovávat? I
Boží lid potřebuje organizaci – vzpomeňme na radu Mojžíšova tchána
Jitra, která zachránila Mojžíše od
kolapsu z přetíženosti.
Samozřejmě zde bylo a možná ještě
někde je určité zneužití funkcí a
požitků z nich. Ale živá církev nepovažuje své pracovníky a kazatele za
příživníky. Ví, že „dělník je hoden své
mzdy“ (L 10, 7). Krásný důvod pro
tuto službu Božího lidu pracovníkům zde uvádí Nehemjáš: „Juda se
totiž radoval z kněží a levitů, připravených držet stráž svého Boha a dbát na
očišťování“ (12, 44b). Je tu vyjádřena
správná pozice obou stran. Pracovníci musejí být věrni svému Pánu a
jeho úkolům v církvi a usilovat o čistotu především vlastní, a pak celého
společenství. Církev je má podporovat hmotně ne s bolestnou tváří, ale
s radostí, že má takové Boží sluhy.
Pavel Javornický

i svým sociálním dosahem, nevztahoval se pouze na
privilegované vrstvy společnosti, ale svobodnou
volbu vyznání umožnil bez dalšího omezení též poddaným.
Aktéři dohody se v dokumentu zavázali nadále již
navzájem nehanět a neutiskovat, ale snášet v lásce.
Vrchnosti obou stran měly svým poddaným dopřát
„spasenie hledati podlé jich víry a zvyklosti“.
V tomto směru se kutnohorský mír podstatně lišil od
augsburského míru z roku 1555, který byl založen na
principu „cuius regio, eius religio ‒ čí země, toho náboženství“. Věřící měli právo bez jakýchkoliv omezení
navštěvovat kostely s duchovním svého vyznání. Zároveň bylo stanoveno, že k příslušnému kostelu nesmí
být povolán duchovní jiné konfese. Vrchnostem tím
bylo odepřeno právo provádět na svých panstvích reformaci podle svého vyznání, což by v důsledku častéDokončení na str.4

„Přece mi, Růžo, nebudeš ty staré krámy z půdy tahat do pokoje!“ zhrozila se
maminka. „Vždyť ta krabice je samý prach! Leží tam kdovíjak dlouho a už ani nevíme, co v ní vlastně je. Odnes ji do kůlny nebo rovnou do kontejneru! Na co skladovat veteše?“
Maminka měla pravdu. Krabice, kterou držela Růženka v rukou, měla na sobě
pořádnou vrstvu prachu a sazí a bylo jasné, že se jí léta nikdo nedotknul. „Ale já
jsem, mami, jenom chtěla, aby ses na to ještě podívala. Třebas to není na vyhození.
Proč byste to jinak schovávali?“ Tentokrát naopak měla pravdu desetiletá Růženka.
Proč vlastně lidé schovávají staré, vysloužilé věci jen proto, že kdysi neměli to srdce
je vyhodit?
Momentálně to bylo se starými kufry a krabicemi na půdě dost nahnuté. Růženka si
totiž vyškemrala na rodičích, že když si část půdy sama vyklidí, může si tam s holkami zřídit klubovnu. S klubovnami to totiž mají dnešní děti dost špatné. Všelijaké
staré přístavky dospělí většinou bourají a pokud je neodstraní, mají v nich spoustu
pneumatik, kanystrů a lyží. Že tedy vyšli rodiče Růžence a jejím kámoškám vstříc,
byl veliký úspěch. Bylo ovšem jasné, že pokud klubovna opravdu vznikne, bude fungovat jenom v létě, než mráz zažene školačky k teplým radiátorům v dolejším bytě.
To ale Růženka zatím neřešila.
Už se chystala uposlechnout maminku a zamířila s krabicí ke dveřím, když tu se
ozvala babička, která sledovala v koutě na obrazovce svůj oblíbený přírodovědný seriál: „Počkej, Růžo! Já bych se docela ráda na to ještě podívala.“ Babička Rosalie, po
které Růženka zdědila počeštěné jméno, byla „super“. Nikdy vnučku neodbyla, že je
unavená a že má práci, ale o všecko projevovala zájem. A také toho hodně věděla,
poněvadž učila dříve na gymnáziu.
„No to mě podrž!“ zvolala nadšeně, když odklopily s Růženkou víko krabice. „Vždyť
to je adventní věnec, co si přivezla má Mutti z Německa, kde se narodila. Víš, to byla
tvá prababička, Růžo!“ vysvětlila babička a už trochu neohrabanými prsty odsunula úplně stranou starý hedvábný papír, který částečně zakrýval obsah krabice.
„Ale vánoční věnec vypadá přece docela jinak!“ namítla Růženka. „Ten, co vloni
koupil tatínek na farmářských trzích, byl takový krásně barevný!“ – „No, tenhle už
rozhodně moc barevně nevypadá,“ připustila babička. „Já jako dítě jsem ale mohla na
něm oči nechat. Ty fábory ovšem neměl takhle úplně vybledlé!“
„A jakpak vůbec vznikl ten zvyk chystat adventní věnce, nevíš, matko?“ začala se
zajímat o věnec také Růženčina maminka. „No, milá zlatá, to já vám spolehlivě
nevysvětlím. Ony kolem některých věcí – třebas o vánoční písni „Tichá noc, svatá
noc“ – vznikly všelijaké pololegendy. Podle jednoho podání prý vymyslel adventní
věnec nějaký německý evangelický pastor, který se dost podobal italskému katolickému světci Boscovi. Stejně jako Don Bosco se ujímal bezprizorných dětí z ulice a zřídil pro ně útulek. A když se děti nemohly dočkat, kdy už přijdou Vánoce, vzal ten
pastor staré kolo od vozu a osázel je kolem dokola tolika svíčkami, kolik dnů zbývalo
do Štědrého dne. A děti je postupně zapalovaly.“
„Tak to bylo něco podobného, jako když si dříve vojáci, kteří měli už dost brzy končit vojenskou službu, pořizovali krejčovský metr a každý den z něho ustříhli centimetr,“ ozvala se maminka. „Byli celí šťastní, když mohli říct třebas: Mám to už za
dvacet!“ – „No, nevím, jestli tohle je zrovna nejlepší přirovnání,“ mínila babička.
„Mně se ale nelíbí ani ty nové dětské adventní kalendáře, kde si děti každý den
vyloupnou z jednoho okýnka kousek čokolády a mrzí je, když je nakonec kalendář
prázdný. To přece nemá s tím pravým adventem nic společného. Ovšem já jsem už
starý člověk a staří lidi jsou pořád s něčím nespokojení.“
„Ale, babi, co je to vlastně ten advent?“ ozvala se Růženka, která pozorně sledovala
rozmluvu. „Advent je, Růžo, cizí slovo a znamená příchod. A v církvi tak označujeme předvánoční dobu, kdy si připomínáme příchod Pána Ježíše na svět. Trvá celé
čtyři týdny, aby měli lidé čas důkladně si uvědomit, co ten jeho příchod pro nás znamená!“
„Tak ten věnec, co vloni visel u stropu v kostele, vznikl z toho vánočního kola, co měli
v tom děcáku?“ vrátila se Růženka k původnímu tématu. „Ale tam přece měli těch
svíček daleko víc!“ – „No, kdyby měla na tom věnci být na každý den zvláštní svíčka, bylo by to dost složité a lidé by si ho asi nepořizovali,“ soudila babička. „Tak se
to zjednodušilo a bývají na něm jen čtyři svíce, co označují adventní neděle.
Vzpomínám si, že tvoje německá prababička měla dokonce pro každou tu svíčku
zvláštní název.“
To samozřejmě probudilo v Růžence nový zájem o věc: „A pamatuješ si ta jména?“
– „Už taky moc ne. Mám matný dojem, že na první adventní neděli se zapalovala
svíce „patriarchů“, na druhou svíce „proroků“, na třetí „Jana Křtitele“ a té čtvrté se
říkalo buď „andělská“ nebo „Marie, matky Ježíšovy“. Ale za to skutečně neručím.“
„A nepatří na pravý adventní věnec taky nějaké ozdoby?“ chtěla vědět Růženka.
„Na tom našem novém jsou takové krásné pestré mašličky a šištičky!“ – „A to je
právě to, co mi vůbec nic neříká!“ prohodila kriticky babička. „Když jsem byla malá,
stuhy na věnci sice byly, ale jen fialové, takové důstojné, jak to vidíš tady na tom
věnci z půdy. Však lidi celou adventní dobu brali hodně vážně. Katolíci, pokud měli
blízko kostel, dokonce každé ráno chodili na roráty, ranní mše.“
„Co kdybys už, Růžo, přestala babičku obtěžovat?“ vložila se opět do rozmluvy
maminka. „Pokud jde o tenhle vyřazený věnec, je už opravdu k nepotřebě. Ale co
kdybyste si s holkami vyrobily samy nový? Zatím je čas, ale najednou tu bude začátek prosince, ani se nenadějete. Alespoň bys měla příležitost holkám vysvětlit, co to
je advent.“
Daniel Henych
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Listy M. Jana Husa
69. jAnu

chlumu

Z

Zítra o 16.2)hodině mám být vyslýchán; předně, zda chci připustit, že
kterýkoli článek vyňatý z mých spisů je bludný a že jej pod přísahou
odvolávám a prohlašuji opak; za druhé, zda chci vyznat, že jsem kázal
ty články, které jsou potvrzeny svědky; za třetí, že je přísežně odvolávám. Jestliže Bůh podle své milosti přivede krále k výslechu, rád bych
viděl, aby slyšel, která slova nejmilejší Spasitel vloží v má ústa. Kdyby
mi dali péro a papír, písemně bych takto odpověděl, jak doufám z pomoci Boží: Já, Jan Hus, v naději sluha Kristův, nechci připustit, že kterýkoli článek vyňatý ze spisů mých je bludný, abych tak nezavrhl mínění svatých učitelů a především svatého Augustina.3) Za druhé nechci
vyznat, že články křivými svědky mně přisuzované4) jsem tvrdil, kázal
a je zastával. Za třetí nechci odvolat s přísahou, abych křivě nepřísahal.
Pro Boha, uchovejte mé listy opatrně a dbejte,5) aby také byly dopraveny do Čech opatrně, aby nevzniklo lidem veliké nebezpečenství. Jestliže
bych více nepsal Lásce Vaší pro nějakou příhodu, zapřísahám vás, se
všemi přáteli mne chovejte v paměti a modlete se, aby mi dal Bůh vytrvalost spolu s bratrem mým, v Kristu milým, mistrem Jeronýmem, poněvadž soudím, že také on vytrpí smrt, jak jsem vyrozuměl od sněmovních poslanců.
69. Husův dopis podle vydání Bohumila Mareše (1851 – 1901, evang.
farář a církevní historik) z r. 1911 (již 3. vydání), který také připojil
vykladačské poznámky, které zde uvádíme.
V roce 2015 Husovy dopisy převedeny do současnější češtiny.
69. Janu z Chlumu. 1)
R. 1415, 6. června. (1415, 5. července.)

Jak při prvním bouřném a bezvýsledném slyšení dne 5. června, tak i potom chtěl soudící sněm při Husovi toho docíliti, aby prostě a krátce k domnělým bludům svým, byť
mu i neprávem přivlastněným, se přiznal a je odpřisáhl.
V přítomném, v den před slyšením psaném listě Hus oznamuje, co zítra odpoví na
otázky, jež mu soudcové přichystali a o nichž ho napřed zpravili; napomíná, aby opatrni byli v uschování dopisů a dopravení jich do Čech, a prosí, aby ho pamětlivi byli.
1) Pal. 212, Tom. 574. 2) O 10. hod. dopol., počítá-li se den 24hodinový večer od 6 do
6. 3) Viz list 68, pozn. 8. 4) N. p., že po posvěcení zůstává na oltáři hmotný chléb, že
kněží ve smrtelném hříchu jsouce neplatně přisluhují, že spravedliví laikové moci
kněžské požívají, že posvěcení kněžské jest pouhým vynálezem lidským aj.; mimo tyto úplně smyšlené byly jiné články, které jen z části na pravdě se zakládaly, poněvadž
věty byly podány porušené a zmrzačené. 5) Těch, jimž listy svědčily, již dodání jich
zprostředkovali a již v listech byli pozdravováni a jako přátelé Husovi vyzrazeni.

17. července 1914

List budící české svědomí

č. 15

Sv. - vítský chrám
Řím staví již do boje kde jakého svatého, aby od "milovaného Jím národa"odehnal přízrak Husův, který znepokojuje jeho svědomí. Jan
Nepomucký nestačil vykonati tento úkol, pro který byl vynalezen, ani
Cyrill a Metoděj se příliš neosvědčili; dělají se tedy illuminace sv. Václavu,
jenž se vyhlašuje vzorným panovníkem českým. Dovídáme se, že i sv.
Vít má pomoci v této "kulturní vojně", a sice má kathedrála, jemu na
Hradčanech zasvěcená, být slavnostně po hlavní opravě otevřena také
v červenci 1915, ač k tomu není historického důvodu. Připomínáme, že
na školách jsou děti téměř nuceny přinášeti od rodičů příspěvky
"Jednotě na dostavění chrámu sv. Víta", a takto ze spolku, majícího prý
za účel zvelebování domácích památek uměleckých, stává se nástroj
klerikální politiky! Dožijeme se, jak se zdá, vůbec zajímavých sporů a rozpaků příštího roku!
***

Dělají si čest
V Lužné u Rakovníka usnesli se postaviti novou školu. Protože měla být
otevřena r. 1915, byl učiněn a s nadšením přijat návrh, aby se jmenovala školou Husovou. Pak ale poznenáhlu si to páni rozmýšleli, že by to
nebo onde označení nebylo příznivě posuzováno, a proto ustupovali, až
zase se usnesli, že škola se Husovou jmenovat nebude.

kutnohorský mír

Dokončení ze str. 3
ho střídání majitelů jednotlivých
panství vedlo k hádkám a chaosu.
Smlouva byla nejprve sjednána na
dobu 31 let a po očekávaném dosažení dohody s papežem se předpokládalo neomezené prodloužení její platnosti. Kutnohorský mír se stal
zemským zákonem, v platnost
vstoupil na den sv. Václava 1485. Do
tohoto data měly být zrušeny všechny dosavadní úmluvy o náboženských a církevních otázkách, které
by nové smlouvě odporovaly. Kutnohorský mír však neznamenal
náboženskou svobodu bez hranic
v dnešním smyslu. Již v době svého
vzniku stavěl mimo ochranu Jednotu bratrskou, která tak musela nadá-

le čelit opakovaným pronásledováním. V 16. století katolický panovník
kutnohorským mírem opakovaně
argumentoval proti sílícímu počtu
domácích přívrženců evropské reformace. Přesto se na tomto základě
vytvořila multikonfesní společnost,
která byla potlačena teprve rekatolizací zahájenou na počátku třicetileté
války. Tehdy byl kutnohorský mír
jako zemský zákon anulován a částečný návrat k principům náboženské svobody přineslo až vyhlášení
tolerančního patentu v roce 1781.
Úplná náboženská svoboda byla
pak povolena vydáním rakousko-uherské prosincové ústavy v roce
1867.
Jiří Just

mistr jan hus a delawaři

Zajímavé a provokující spojení, viďte?
Mnoho se letos napsalo oslavných souvětí o české reformaci a naprosto opomenuti zůstali Moravané – Moravští bratři. Proč? Protože mluvili německy? 18.
století přece neznalo nacionalismu, přišel až v 19. století. Přesto První republika Moravany nepřijala do svých dějin.
Nehodilo se jí to do „krámu“. Pracně ze
země vydupávala naše češství, na které
po 300 let bylo vyhlášeno „embargo“,
pracně vše očišťovala od německé řeči.
Druhá příčina vyvstala po následném
únoru 1948, kdy bylo potřeba zbavit
náboženských předsudků naši společnost. Přesto je skutečností, že Moravští
bratři na cestě proreformačního úsilí
dospěli ze všech duchovních proudů
v českých zemích nejdále. Reformace u
nás těžce zápasila o holou existenci a
neměla dostatek síly ke splnění příkazu
Kristova „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno
Otce i Syna i Ducha svatého...“. Moravští bratři a sestry také neměli dostatek sil
a prostředků, ale přesto šli, protože šli
v síle Ducha svatého. Nezdržovali se příliš s budováním institucí a zázemí, cítili
to jako osobní zodpovědnost danou jasným příkazem Kristovým. Asi 160 Moravanů se vydalo na misii do světa.
Kolébkou Moravských bratří je Suchdol
nad Odrou, proto zde vzniklo sdružení
MORAVIAN Historicko-vlastivědná
společnost a Muzeum Moravských bratří. Při provádění expozicemi občas jsem
byl dotazován, jestli zůstalo alespoň
něco z toho ohromného celoživotního
úsilí misionáře ze Suchdolu - apoštola
indiánů Davida Zeisbergera. Odpověď
jsem se vždy snažil zahrát do „autu“,
nebo po pravdě říci: Nevím.
Ve dnech 15. – 17. listopadu se stal Suchdol n. O. středem pozornosti velkého etnografického projektu „Manhattan connection“ (Propojení s Manhattanem).
Tým, sestavený z etnografů, historiků a
filmového štábu z Mnichova, přivezl do
Suchdolu n. O. skupinu kanadských Delawarů (2 muži a 3 ženy), kteří se zabývají vlastní identitou. Pátrají po okolnostech, jak se ocitli v Kanadě, daleko od
svých původních lovišť na Manhattanu.
Chtějí se dozvědět, kdo byl David Zeis-

berger. Vlastní psané dějiny totiž nemají, věděli jen z tradovaného ústního podání, že je odvedl z Pensylvánie, z dosahu civilizace bílých a tím je zachránil
před osudem, který provázel jiné příslušníky indiánských kmenů. Pravlast národa Leni Lenape, kteří jsou známi jako
Delawaři, byla vystavena náporu civilizace při kolonizaci Ameriky hned v počátcích. Byli nuceni ustupovat do vnitrozemí, kde se setkali s misií Moravanů,
kde nejznámějším představitelem byl
David Zeisberger (1721 – 1808), nadaný, ovládající několik indiánských dialektů, takže občas působil i jako diplomat
při vyjednávání mezi indiány a bělochy.
Především ale, miloval své indiány a
obětoval jim celý svůj dlouhý dobrodružný život, chránil je před dvěmi vleklými válkami, usiloval o přetvoření Ohia
ve stát pro indiány. Při druhém válečném konfliktu, kdy američtí osadníci se
vzbouřili proti anglické koloniální vládě,
6 let své indiány držel v neutralitě. Přesto byl deportován i se svými křesťanskými indiány pod dohled anglického
Detroitu. Během dalších 17 let čekání na
ukončení války založil pro Delawary
poblíž Detroitu na řece Tames osadu
Fairfield a New Fairfield, dnes Moraviantown. Jejich potomci zde žijí dodnes
v malé rezervaci.
Moravian Historicko-vlastivědná společnost připravila v pondělí 16. 11. 2015
pro tento tým program: Prohlídku mu-

Obvyklá a naléhavá prosba ke konci roku

Vážení čtenáři, i tentokrát se na vás obracíme s prosbou o příspěvek na tiskový fond
Kostnických jisker - bez vaší pomoci bychom začínali další ročník s dluhem, a to by nebyl
podařený start.
Nechceme vás však pouze oslovovat s žádostí o finanční dar - připomínáme, že jsme pro
vás nachystali možnost pořízení Dárkového poukazu na předplatné na rok 2016, kterým
můžete někoho obdarovat a zároveň tak napomoci rozšířit okruh čtenářů, což by bylo
velice vítané. Krátce zopakujeme jednoduchý postup, jak byl popsán již v č. 33/2015:

Čtyři kroky, jak postupovat:
1. Uhradit částku 500 Kč /481 Kč předplatné + náklady na poštovné/ Č.ú .:
228961190/0300; var. symbol: 2016; specifický symbol: telefonní číslo objednatele
(dárce); nebo v hotovosti na sekretariátu Ječná 19, Praha 2;
2. Informovat sekretariát KJ o úhradě předplatného mailem, poštou, osobně, telefonicky; sdělit jméno a adresu objednatele (dárce), jméno a adresu obdarovaného (adresa
pro doručování)
3. Sekretariát zašle po obdržení platby objednateli (dárci) Dárkový poukaz na roční
předplatné /s identifikačním číslem/;
4. Objednatel (dárce) věnuje Dárkový poukaz odběrateli (obdarovanému). Sekretariát
již zařídí u České pošty doručování ET-KJ na adresu odběratele (obdarovaného).

A poznamenáváme, že kdyby se nestihl tento postup tak, aby příjemce obdržel hned první
číslo r. 2016, že toto předplatné přesáhne do dalšího roku o počet zameškaných čísel.
Kostnická jednota - Sdružení evangelických křesťanů
Ječná 19, 120 00 Praha 2, tel.: 224 919 607, e-mail: ET.KJ@worldonline.cz

Děkujeme těm dárcům, kteří již zareagovali na naši prosbu, a doufáme, že se k nim přidají i další. Máme naději, že i tentokrát nám pomůžete překonat tuto svízelnou situaci a
podpoříte vydávání Evangelického týdeníku Kostnických jisker.
Pro sváteční dny vám přejeme mnoho radosti, pokoje a jistoty, že do všech našich bolestí a starostí přichází ten, který to nejen s námi dobře myslí, ale který také vše pro nás
dobře vykonal.
A s apoštolem Pavlem radostně vyznávejme: "Jsem si jist, že ten, který ve vás začal
dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista."
Za vydavatele a redakci
Bohumil Kejř

zea, kde jsou mimo jiné informace o
osadě Fairfield. V Parku Moravských
bratří jsme k velikému překvapení a dojetí Delawarů společně zasadili strom
z Fairfieldu, který v r. 2006 přivezl jako
malé semenáčky zájezd z Toronta. Dnes
je již 2 m vysoký. V lesním kostele Martina Schneidera za Suchdolem, kde byl
počátek zdejšího duchovního probuzení,
jsme se sešli ke krátké bohoslužbě, vykonané kazatelem Jednoty bratrské. Zazněla zde i slova o odpuštění jako dluh
bělochů k indiánům. Zastavili jsme se i
na místě, kde se první emigrující Suchdolané Davidové Nitschmannové, Zeisberger a Teltschik loučili s domovem.
Prohlédli jsme si i velký selský dvůr
Zeisbergerů a večer se uskutečnilo setkání s jejich náčelníkem Gregem Petersem
z Moraviantown a dalšími členy kmene
Delawarů v kulturním domě, kde předvedli něco ze svého kulturního dědictví:
oblečení, tanec, duchovní píseň, řeč, powerpointovou presentaci o jejich svízelné minulosti i současnosti. Pouze jedna
z nich uměla delawarsky. Pro veřejnost
byl promítnut film David Zeisberger
apoštol indiánů.
Museli jsme si vyslechnout i nepříjemné
věci o příkoří, které ještě v nedávné současnosti museli prožívat a nechat si líbit.
Děti byly rodinám odebírány a dávány
do internátů, kde jako trest za to když
promluvili delawarsky, bylo vypláchnutí úst mýdlovou vodou, dlouho jim bylo
upíráno volební právo a podobně. Netušili jsme, jak hluboho je v nich zakořeněn pocit hořkosti z toho, že pro indiány
bylo vždy jen vše v horší kvalitě. Pocit
rezervovanosti, vzdoru, obezřetnosti lze
překonávat jen upřímným jednáním a
projevy přátelství. Vždyť přijeli do
Evropy jako do země těch, kdo jim vše
vzali: Jazyk, zemi, domov, původní náboženství. Dva z nich se hlásí ke křesťanství. Ostatní nemají jasno, zda misie
byla pro ně přínosem, či naopak. V tom
jsou zajedno s Evropany. Víra se prostě
nedědí.
Za Moravian a Muzeum
Moravských bratří v Suchdole n. O.
Daniel Říčan
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